
 

 
DECRET

Identificació de l'expedient:  Ex. Núm. 18641/2019,  sobre bases reguladores dels 
mercats periòdics 

Decret  d’aprovació  de  les  bases  reguladores  per  a  l’adjudicació  de  les 
autoritzacions de parades de venda al mercat periòdic del Port per a l’any 2019

1. Atès que la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista, regula 
l’exercici de la venda ambulant o no sedentària i considera dita venda la realitzada per 
comerciants fora d’un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, 
periòdica   o  continuada,  en  els  perímetres  o  llocs  degudament  autoritzats  en 
instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

2.  Atès que el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, és la norma reglamentària que 
desenvolupa el Capítol IV, del Títol III de la Llei 7/1996, de 15, de gener, per la qual es 
faculta als ajuntaments a determinar la zona d’emplaçament per a l’exercici de la venda 
ambulant o no sedentària, fora de la que no es podrà exercir-se dita activitat comercial.

3.  Atès, també, que la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, 
atribueix als ajuntaments la competència exclusiva per autoritzar l’activitat comercial de 
venda ambulant en l’àmbit del seu territori,  els quals n’han d’establir el procediment de 
concessió, que ha de respectar el règim de concurrència competitiva i ha de garantir la 
transparència, la imparcialitat i la publicitat adequades del procés de concessió.
L’autorització municipal ha de tenir durada limitada, per causa de la disponibilitat de sòl 
públic  habilitat.  Per  a  l’exercici  de  la  venda  ambulant  o  no  sedentària  a  mercats 
periòdics la durada de l’autorització no pot ser superior a un any. 

4. Atès,  així  mateix,  que la  Llei  4/1985,  de 3  de maig,  d’ordenació  de l’artesania, 
estableix les bases que permeten adoptar els mecanismes necessaris per fomentar i 
promocionar   el  sector  artesà,  i  donar-los suport,  amb l’objectiu  de millorar-ne les 
condicions de rendibilitat, gestió i competitivitat.

5.  Atès que la  competència  per atorgar  autoritzacions per a l’exercici  de la  venda 
ambulant  correspon  a  l’alcalde,  segons  se’n  desprèn  de  la  Llei  7/1996   i  la  Llei 
autonòmica 11/2014.

6. Vist l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals en data 2 d’abril de 
2019.

7.  Fent  ús de les atribucions que m'han estat delegades mitjançant decret d'Alcaldia 
núm.3954/2015 de data 24 de juny de 2015, (BOIB núm. 104 d'11 de juliol de 2015)

RESOLC

1. Aprovar les Bases que han de regir l’adjudicació de les autoritzacions per a l’exercici 
de la venda ambulant o no sedentària al  mercat periòdic de la zona del Port,  que 
s’acompanya com a annex 1 que forma part integrant d’aquest decret.

 



 

2.  Ordenar  la  seua  publicació  al  Tauler  d'Anuncis  de  la  seu  electrònica 
http://eivissa.sedelectronica.es    i que s'anunciïn  en un dels diaris de major circulació a 
la illa d'Eivissa 

Eivissa,

 
LA REGIDORA DELEGADA
(signat electrònicament al marge)

En don fe
EL SECRETARI ACCTAL.

(signat electrònicament al marge)

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA AL  
MERCAT PERIÒDIC DES PORT PER A L’ANY 2019.

INTRODUCCIÓ

    
L’Ajuntament d’Eivissa al Ple del mes de novembre de l’any 2014 va aprovar una  
moció per unanimitat per protegir i promocionar l’artesania local. 

L'objectiu  general  d’aquest  mercat  artesà  periòdic  és  dinamitzar  l'economia,  
mitjançant la creació d'ocupació, així com la sostenibilitat i l'enfortiment del teixit  
empresarial dels artesans, diversificar l'oferta turística del municipi i afavorir la  
coordinació institucional de les diferents administracions amb competències en  
artesania  i  venda  ambulant  que  volen  impulsar  aquesta  àrea  i  contribuir  a  
reforçar la imatge d’uns mercats  de qualitat i prestigi.

Així, i per tal de millorar la qualitat i el prestigi d'aquest mercat, els sol·licitants  
que optin  a una parada com a nous adjudicataris  hauran d’acreditar  la  seua  
qualificació artesanal

Article 1. OBJECTE

Aquestes bases tenen per objecte establir les normes que han de regular les  
autoritzacions administratives per a la instal·lació de parades de venda ambulant  
al mercat periòdic del Port, segons plànol que s’adjunta (annex 3)

- 40 parades a la zona des Port

Article 2. CONCEPTE

Als  efecte  d’aquestes  bases   i  d’acord  amb  l’establert  en  els  articles  44  i  
següents de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, es  
considera  venda  ambulant  en  un  mercat  periòdic  la  que  s’efectua  fora  
d’establiment comercial permanent, amb ocupació d’instal·lacions desmuntables,  
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transformables  o  mòbils,  i  que  serà  exercida  a  les  parades  i  emplaçaments  
assenyalats expressament en les autoritzacions municipals que s’atorguin i en  
les dates i durant el temps que es determini.

Article 3. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

Tenir capacitat jurídica i d’obrar, i que no es trobi en cap causa limitativa de la  
seva capacitat jurídica i d’obrar que inhabiliti el naixement d’una relació jurídica  
amb l’Administració.

Quan es tracti de prestadors procedents de tercers països (no membres de la  
Unió Europea) que compleixen les obligacions establertes en la legislació vigent  
en  matèria  d’autoritzacions  de  residència  i  treball,  i  les  altres  que  siguin  
necessàries.

Estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament d’Eivissa

Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques i  
estar al corrent de pagament d’aquest impost o, si n’és el cas, estar-ne exempt o  
no subjecte.

Estar donat d’alta i  al corrent de pagament del règim que correspongui de la  
Seguretat Social.

Complir tot el que estableixen les reglamentacions específiques aplicables als  
productes que tengui  a la venda.

Disposar  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  amb  cobertura  dels  riscos 
derivats de l’exercici d’aquesta activitat comercial

Disposar de carnet d’artesà o mestre artesà o document de qualificació artesanal  
o de mestre artesà honorífic que sigui vàlid,  segons Decret 41/2014. Això es 
exigible per a les nous sol·licitants d’aquest mercat.

Article 4. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

1.  La  sol·licitud  d'autorització  de  venda  ambulant  o  no  sedentària  en  els  mercats  
regulats en aquestes bases s’ha de fer mitjançant la presentació de sol·licitud signada  
en el model aprovat per l'Ajuntament d’Eivissa (M-123), que s'adjunta com a annex II a  
aquestes bases i que en forma part integrant, la qual s’ha de presentar degudament  
emplenada

Amb la signatura de la sol·licitud se subscriu una declaració responsable per la qual es  
manifesta,  sota  la  responsabilitat  del  sol·licitant,  que  es  compleixen  els  requisits  
previstos en aquestes bases

2. Només s'atorgarà una autorització a cada sol·licitant que resulti adjudicatari.

3.  Els  sol·licitants  han  d'aportar,  juntament  amb  la  sol·licitud,  la  següent  
documentació original o còpia compulsada d'aquesta:

 



 

- Fotocòpia DNI o CIF (si es tracta de persona jurídica), o en cas de persona 
extracomunitària: autorització de residència i de treball.

- Dos fotografies format carnet de la persona sol·licitant i de la persona suplent  
(si n’és  el cas)

-  Fotografies dels principals productes que es pretén vendre (màxim 5 fotos)

-  Acreditació dels cursos de formació artesanal, i/o títol de FP i/o llicenciatura en  
belles arts, presentant original i còpia, en el seu cas

- Carnet d’Artesà o Mestre artesà (nous adjudicataris)

- Acreditació d’altres mèrits

Article 5.  LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament C.  
de Canàries núm. 35, o  http://eivissa.sedelectronica.es   ,  sense perjudici  d’allò  
disposat  a  l’article   16.4  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  
administratiu comú de les administracions públiques, en un termini  no superior a 
10 dies naturals  des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria  
en  un  dels  diaris  de  major  difusió  i  al  Tauler  d’Anuncis  de  la  seu  electrònica:  
http://eivissa.sedelectronica.es

2.  No seran admeses les sol·licituds presentades amb posterioritat  al  termini  de  
presentació previst en el paràgraf anterior, llevat que, una vegada finalitzat aquest,  
quedin  llocs  disponibles,  cas  en  què  podran  ser  admeses  les  sol·licituds  
extemporànies, sempre que compleixin els requisits necessaris.

Article  6.  REGIM  DE  LES  AUTORITZACIONS;  NOMBRE,  HORARIS  I  
CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES 

1.  La  venda  ambulant  a  un  mercat  periòdic  només  es  podrà  exercir  amb  
l’autorització prèvia de l’Ajuntament, el qual estableix el procediment de concessió  
en aquestes bases, que haurà de respectar el règim de concurrència competitiva i  
ha  de  garantir  la  transparència,  la  imparcialitat  i  la  publicitat  del  procés  de  
concessió.

2. Es limita el nombre d’autoritzacions amb la finalitat d’oferir una oferta comercial  
variada i racional, i per causa de la disponibilitat de sòl públic habilitat.

3.  Les  autoritzacions  s’atorgaran  directament  al  peticionaris  que  reuneixin  les  
condicions requerides, tret que hagi més peticionaris que disponibilitat de sòl públic  
habilitat; en aquest cas, s’atorgaran en règim de concurrència competitiva.

4.  L’autorització  s’atorga a  títol  personal,  havent  d’exercir  l’activitat  comercial  el  
titular i el suplent d’aquesta. Si el titular és una persona jurídica, l’activitat comercial  
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la desenvoluparà la persona física indicada a la sol·licitud com a titular i  com a  
suplent, havent de complir la normativa laboral i mercantil d’aplicació.

5.  Les  autoritzacions  tenen  caràcter  personal  i  seran  transmissibles 
excepcionalment només  en  cas  de  defunció  o  d'impossibilitat  sobrevinguda  del  
titular de l'autorització a les següents persones: al seu cònjuge o parella de fet,  
ascendents o descendents en primer grau, o empleats per compte de la persona  
titular de l’autorització i amb una antiguitat mínima d’un any, de conformitat amb  
l’establert a l’article 51 de la Llei 11/2014.

6. Les persones autoritzades per a l’ocupació de parades disposaran d’una targeta  
d’identificació de la  persona titular  i  de  la  persona suplent  per  a la  venda a la  
parada, que haurà d’estar perfectament visible en la parada.

7.  El nombre d’autoritzacions que es concediran serà:

- 40 autoritzacions a la zona des Port

S’adjunta com Annex III el plànol del Port.

    

8. Els venedors estan obligats a tenir les parades obertes tots els dies, des de l'1 de 
juny fins al 30 de setembre, en horari de 17.00 h a 01.00 h. Així mateix es permet  
tenir obertes les parades des del moment de l'adjudicació fins al 31 d'octubre en  
horari de 18,00 h a 24 h.  Sense perjudici de poder allargar l’horari de 16 h fins a 02  
hores  o  prorrogar  el  termini  de  l’autorització  fins  al  31  de  desembre,  prèvia  
sol·licitud  de  les  persones  adjudicatàries  a  la  Regidoria  de  Turisme,  Comerç  i  
Mercats

9. Es podrà establir un sistema de torns que de forma rotatòria permeti el descans  
de la tercera part de les parades, com a màxim. Aquest calendari haurà de ser  
acordat  amb  la  Regidoria  delegada,  que  els  representants  de  l'associació  de 
cadascun dels mercats haurà presentat prèviament, amb un mínim d'antelació de  
15 dies.

10. Les característiques de les parades de venda s’han de regir pel següent detall:

a) Les parades de venda hauran de ser completament desmuntables, metàl·liques  
o de fusta i amb faldons de tela de color preferentment blanc o cru, o si no d’una  
tonalitat clara.

b) Pel que fa a les mides:

 Parades de venda de com a màxim 1,00 x 1,00 metres (llargada i amplada) i  
1,00 metres d’alçada.

Article 7. DURACIÓ DE LES AUTORITZACIONS

L'autorització  tendrà  una  duració  determinada  de  temps,  que  no  sobrepassarà  

 



 

l'àmbit d'un any natural.

Article 8. RESPONSABILITAT

La  persona  titular  de  l’autorització  assumirà  qualsevol  responsabilitat  derivada  
d’aquesta;  per  la  qual  cosa,  haurà  de  disposar  d’una  pòlissa  d’assegurança  de  
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’activitat.

Així mateix, finalitzada la vigència de l’autorització, la persona titular haurà de deixar  
l’espai completament net i lliure de residus i d’estris privats. L’Ajuntament es reserva la 
facultat d’efectuar els treballs de reposició o neteja subsidiària i passar el seu cost a la  
persona titular de l’autorització. 

Si l’ ocupació de la via pública no està emparada per títol habilitant, es consideraran  
responsables  les  persones  que  hagin  intervengut,  s’hagin  beneficiat  i/o  siguin  
promotores de  l’activitat.

Article 9. CRITERIS DE BAREMACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Criteris

Les autoritzacions d’ocupació de les parades les atorgarà l’Alcaldia a proposta de  
l’Àrea de Turisme i Comerç, d’acord amb el següent barem:

1. Experiència

1 .1) Persones titulars de parades que acreditin experiència prèvia en el mercat  
que pretenen obtenir autorització, se’ls donarà la següent puntuació: 2 punts per  
cada any d’antiguitat, fins a un màxim de cinc anys. 

1.2)  Els titulars que acreditin continuada i ininterrompuda antiguitat els darrers  
cinc anys: 1punt. 

1.2. a) Persones que sol·licitin ser titulars del mercat en el qual han estat com a 
suplents en anteriors edicions, i ho acreditin amb original i còpia del carnet: 1  
punt per cada any d’antiguitat fins a un màxim de cinc anys.

1.2. b) Persones amb experiència en un mercat diferent al que sol·liciten: 0, 25  
punts per cada any d’antiguitat, fins a un màxim de cinc anys.

 



 

Nota:  Únicament  es  computarà  per  any  d’antiguitat  les  persones  que  hagin  
exercit la venda ambulant  almenys durant un període de quatre mesos per any,  
sense que es pugui tenir en compta la fracció o decimal que resulti  d’aquest  
còmput.

2. Formació artesanal, arts i oficis, i/o belles arts, i altres

2.a) Per la realització de cursos de formació artesanal: 0,25 punts per curs amb  
un màxim de 5 punt. (cursos d'un mínim de 30 hores) 

2.b) Per tenir títol d'FP en arts aplicades i oficis artístics en general: 2 punts.

2.c) Per tenir el títol de grau o llicenciatura en belles arts : 3 punts.

3.  Estar en possessió d’un distintiu de qualitat en matèria de comerç : 2 punts

4. Oferir la comercialització de productes diferents, amb la finalitat d’assegurar  
una oferta comercial variada i racional: 1 punt

5. Millores en la gestió comercial (cobrament en targeta, utilització de bosses  
biodegradables...): 1 punt

6.  Persones en situació de risc d’exclusió social acreditada pels Serveis Socials  
o certificat de minusvalidesa de >33%: 1, 5 punts

Procediment

1.  L’òrgan  encarregat  de  la  instrucció  d’aquest  procediment  és  la  Regidoria  de  
Turisme, Comerç i Mercats, que acordarà les actuacions necessàries en virtut de  
les quals ha de pronunciar-se la resolució de les autoritzacions de les parades.

2. Les autoritzacions les atorgarà l’Alcaldia o persona en qui delegui.

3.  El procediment de concessió de parades respectarà el règim de concurrència  
competitiva, amb garantia dels principis de transparència, imparcialitat i la publicitat  
adequada a aquest procés de concessió.

4. La concessió de les parades es realitza a partir de la puntuació de les sol·licituds  
presentades,  a  fi  d’establir  una prelació  entre aquestes d’acord amb els  criteris  
anteriorment previstos.

5.  La  llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses  es  publicarà  al  tauler  

 



 

d’anuncis de la seu electrònica  http://eivissa.sedelectronica.es,  amb un termini  
de (10) deu dies hàbils per al·legar o aportar documentació.

6.  En  aquells  casos  en  què  hi  hagi  igualtat  de  puntuació  entre  dos  o  més 
sol·licitants  en  aplicació  dels  criteris  anteriorment  previstos,  la  preferència  es  
resoldrà per ordre cronològic de registre de la sol·licitud.

7.  L’ acord de resolució del procediment de concessió de parada serà motivat i  
expressarà  la  llista  definitiva  de  persones  autoritzades  amb una  relació  de  les  
persones que han quedat en llista d'espera. Així mateix, es farà constar de forma  
expressa la desestimació i el desistiment de la resta de sol·licituds.

8.  Una  vegada  publicada  la  llista  definitiva,  es  convocaran  les  persones  
adjudicatàries per assistir al sorteig pel qual  s'assignarà un número de parada a  
cada un dels titulars.

9.  En  cas  de  renúncia  manifestada  de  forma  fefaent,  es  dictarà  resolució  de  
reconeixement de renúncia a l’adjudicació i  la parada afectada s’adjudicarà a la  
persona que correspongui segons l’ordre establert en la llista d’espera que s’aprovi  
en el moment de dictar la resolució d’adjudicació de parades

Article 10. TIPUS DE PRODUCTE OBJECTE DE VENDA

1.  Tots  els  productes  objecte  de venda ambulant  sempre  hauran  de  complir  la  
normativa en matèria de salut pública i de seguretat dels consumidors.

2. Els productes pels quals es pot sol·licitar-se autorització són: Articles artesanals,  
articles de pell, cuir o tèxtils, articles de decoració, articles de bijuteria . 

- No es permet la venda de productes d'alimentació o begudes.

Article 11. REVOCACIÓ

1.  Per  raons  d’interès  públic  l’Ajuntament  pot  revocar  les  autoritzacions  en  
qualsevol  moment,  sense  que això  doni  lloc  a  indemnització  o  compensació  
econòmica de cap tipus.

2.  Per  romandre la  parada tancada més de  tres  (3)  dies  consecutius  sense  
presentar la deguda justificació en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament. 

3. Per vendre productes diferents als indicats en la sol·licitud.

4. Per arrendar, subarrendar, cedir, traspassar o permutar la parada a un tercer
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Article 12. UBICACIÓ DE LA ZONA DE LES PARADES

L'Ajuntament d'Eivissa es reserva el dret de modificar la zona destinada al mercat  
periòdic  regulat  en  aquestes  bases,  el  lloc  per  al  muntatge  de  les  parades  
degudament senyalitzat, així com les característiques de les parades.

Article 13. OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTORITZADES

Les persones autoritzades per vendre en aquests mercats hauran de complir,  a  
més de les obligacions que es deriven d’aquestes bases, de la normativa general  
aplicable i l’específica del producte que posen a la venda, les següents:

1. Estar en possessió de tota la documentació que acrediti els requisits exigits a  
partir de l’inici de l’activitat.

2. Mantenir el seu compliment durant tot el període de vigència de l’autorització

3. Tenir les parades muntades i en servei durant els dies i l'horari disposat.

4. La persona titular de l'autorització assumeix la total responsabilitat pels danys,  
desperfectes  o  deterioracions  que  es  causin  a  les  pròpies  instal·lacions  com a  
conseqüència de culpa o negligència per part d'ella o dels suplents.

5. Exhibir per al públic i per a les autoritats que realitzin actuacions inspectores, en  
forma fàcilment visible, l'autorització municipal i una adreça per a la recepció de les  
possibles reclamacions durant l'exercici de l'activitat. Aquesta adreça ha de figurar  
en la factura o en el comprovant de la venda.

6. Serà obligatori per part del comerciant entregar la factura o tiquet de rebut de la  
compra en el cas que sigui demanat pel comprador.

7. Els productes a vendre han de coincidir amb els presentats en el moment de la  
concessió d'autoritzacions de venda; queda prohibit canviar els productes a vendre  
durant la temporada per a la qual es va autoritzar el lloc.

8. Deixar lliure de residus la zona o espai ocupat i la seva àrea d'influència i adoptar  
les mesures necessàries per evitar que s'embrutin les vies i espais lliures públics. A  
tal fi, han de disposar a les parades de dipòsits o recipients en els quals dipositar  
els residus que es vagin produint, per evitar la seva expansió.

 



 

9.  No llogar, ni cedir, ni permutar, ni traspassar el lloc.

10.  L'Ajuntament  en  cap  cas  es  farà  responsable  dels  danys  que  es  puguin  
ocasionar per accident, incendi o robatori en els materials i efectes instal·lats pels  
participants.

11.  Complir  les  condicions  i  requisits  de  la  normativa  reguladora  del  producte  
objecte de venda.

12. No es pot instal·lar cap tipus d'aparell reproductor d'àudio o vídeo en el lloc de  
venda, ni exercir cap tipus de publicitat.

13. No poden realitzar-se operacions que deteriorin el domini públic ocupat amb la  
instal·lació d'ancoratges i similars.

14. No es permet tenir a la parada animals de companyia, excepte gossos guia.

15.  Tenir  exposats  al  públic,  de  forma  visible,  els  preus  de  venda  de  les  
mercaderies.

ARTICLE 14. RÈGIM TRIBUTARI. TAXA 

1. Les autoritzacions de venda als mercats estaran subjectes a l’aplicació de les  
taxes previstes en les ordenances fiscals vigents en el moment del seu atorgament.

2. La quantia de les taxes per a l'atorgament de llicències per exercir  la venda  
ambulant en el lloc assignat, i també per a l'ocupació del domini públic inherent a  
l'activitat serà l’establerta en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades,  
barraques,  casetes de venda,  espectacles  o atraccions  situats  en terrenys  d’ús  
públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

3.  Les  quanties  exigibles  d’acord  amb  l’ordenança  abans  esmentada  seran 
irreductibles per al període comprés de l’1 de juny al 30 de setembre.

3. El termini de pagament  voluntari de la taxa serà el que estableix l’ordenança  
fiscal en vigor que li sigui d’aplicació i de forma general, s’estarà a allò que disposa  
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:

a) Si la notificació de la liquidació es practica entre els dies 1 i 15 de cada  
mes,  des  de  la  data  de  recepció  de  la  notificació  fins  al  dia  20  del  mes  
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 



 

b) Si la notificació de la liquidació es practica entre els dies 16 i darrer de cada  
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes  
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

4.  Estaran  obligats  al  pagament  dels  drets  i  taxes  que  s’estableixen  a  la  
corresponent ordenança fiscal:

a) Els titulars de les autoritzacions municipals

b)  Els  que  instal·lin  i  explotin  sense  llicència  una  parada  de  venda  
ambulant.

Article 15. INSPECCIÓ 

Aquest  Ajuntament  durà a terme la vigilància  necessària  amb l’objectiu  que els  
titulars de les autoritzacions observin les normes que regulen aquesta activitat de  
venda,  tant  les  de  caràcter  general,  especialment  les  exigències  i  condicions  
higienicosanitàries, com les específiques que es recullen en aquestes bases.

Article 16. RÈGIM SANCIONADOR

Seran sancionades, d’acord amb la normativa aplicable vigent, totes les persones  
autoritzades que no compleixin les prescripcions establertes en aquestes bases,  
així com amb la resta de la normativa d’aplicació.

Article 17. LEGISLACIÓ, PUBLICACIÓ I VIGÈNCIA DE LES BASES

1. La concessió dels llocs dels mercats es regeix per aquestes bases i, en el que no  
hi estigui previst, per l’Ordenança municipal de venda en llocs fixos del carrer Major  
i adjacents (BOIB núm. 40 de 28 de març de 2000). Així mateix per la Llei 4 /1985,  
de 3 de maig, d'artesania de les Illes Balears, el Reial decret 199/2010, de 26 de  
febrer, que regula l'exercici de venda ambulant o no sedentària, per la Llei 11/2014,  
de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears  modificada per Llei 17/2016 i el  
Decret  6/2013,  de  8  de  febrer,  de  mesures  de  simplificació  documental  dels  
procediment  administratius  ,  i  el  Decret  41/2014 que regula  el  procediment  per  
obtenir la carta d’artesà, de mestre artesà, el document de qualificació  artesanal i  
la carta de mestre honorífic artesà.

Així  com el  RDL 1/2007,  de 16 novembre,  que aprova el  Text  Refòs de la  Llei  
general de consumidors i usuaris.

La utilització del domini públic local requerirà l'obtenció de la preceptiva autorització  
o llicència per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària, i el procediment de  
la seva concessió es realitzarà, respectant, en tot cas, el règim de concurrència  
competitiva, així com les previsions contingudes en els articles 86 i següents de la  

 



 

Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques, així com el capítol II de  
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i  
el  seu  exercici,  així  com  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  
administratiu  comú de les administracions  públiques i  la  Llei  40/2015,  de règim  
jurídic del sector públic (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015), en tot allò que  
sigui d'aplicació.

L'Ordenança fiscal aplicable per a aquests mercats, serà l’ordenança reguladora de  
la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats  
en terreny d'ús públic i indústries de carrer i  ambulants i  rodatge cinematogràfic  
(aprovada  i  publicada  al  BOIB  núm.  29,  de  23  de  febrer  de  2012).  La  quota  
tributària es calcularà en funció dels m2 de cada parada.

2. Aquestes bases es publiquen al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal:  
http://eivissa.sedelectronica.es  i s'anuncien en un dels diaris de major circulació a  
la illa d'Eivissa i entren en vigor l'endemà de la seva publicació. Tindran vigència  
durant la realització d'aquests mercats l'any 2019.

Disposició final primera. Recursos

Aquestes  bases  poden  ser  recorregudes  potestativament  en  els  termes  i  terminis  
previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment  
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  o  directament,  mitjançant  la  
interposició de recurs contenciós administratiu (article 46 Llei 29/1998, de 13 de juliol,  
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa)

Disposició final segona. Mitjà de notificació i publicació.

D'ara endavant, les notificacions a les persones interessades dels actes, requeriments  
per a l'esmena o millora de la sol·licitud, propostes d'acord (provisionals i/o definitives)  
així com dels acords pels quals es resolgui la present convocatòria i la interposició, si  
escau,  de recursos administratius es durà a terme, de conformitat  amb la previsió  
continguda  en  l'article  45.1b)  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  procediment  
administratiu comú de les administracions públiques mitjançant la seua publicació al
Tauler d'Anuncis de  la seu electrònica de l'Ajuntament. http://eivissa.sedelectronica.es   

Disposició final tercera. Publicitat i vigència.

Aquestes bases es publiquen al  Tauler  d'Anuncis de la seu electrònica municipal i  
s'anuncien en un dels diaris de major circulació a la illa d'Eivissa i entren en vigor  
l'endemà  de  la  seva  publicació.  Tindran  vigència  durant  la  realització  d'aquests  
mercats a l'any 2019

ANNEX II

SOL·LICITUD DE PARADA DE VENDA ALS MERCATS PERIÒDICS
     

 

https://eivissa.sedelectronica.es/
http://eivissa/


 

PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges: Document d’identitat:

Adreça: Núm.: Bloc: Esc.: Pis: Porta:

Municipi: Província: CP:

Telèfon fixe: Mòbil: Correu electrònic:

(*) Adreça de correu electrònic per l’enviament dels avisos regulats en l’article 41 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

DADES DE NOTIFICACIÓ

Mitjà preferent notificació –  Notificació en paper – Notificació electrònica 

(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic 

PERSONA TITULAR 
Nom i llinatges: Document d’identitat:

PERSONA SUPLENT (si en voleu tenir)

Nom i llinatges                                                                                             Document d’identitat:

DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES QUE VOLEU VENDRE (indicau l'origen i sistema de producció)

DOCUMENTS QUE HEU D’APORTAR SEGONS BASES
 Fotocòpia document d’identitat de la persona sol·licitant i de la persona suplent.
 - Si no teniu nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, 
 Permís de residència i feina per compte propi en vigor.
 Dues fotografies de carnet de la persona sol·licitant i dues de la persona suplent.
 Fotografies dels principals productes que voleu vendre (màxim 5).
 Nous sol·licitants i/o adjudicataris: Carnet d’Artesà, Mestre Artesà, Qualificació artesanal o Mestre 
Artesà Honorífic
 Acreditació altres mèrits (experiència, distintius de qualitat, millores comercials...)

SOL·LICIT:      La concessió d'una parada de venda al mercat artesanal de Figueretes 

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___

 



 

(Signatura)

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA VENDA AMBULANT A UN  MERCAT  
PERIÒDIC 

DECLAR sota la meva exclusiva responsabilitat:

a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.

b) Que compleix els requisits exigits per la normativa vigent.

c) Que dispòs de la documentació que així ho acredita.

d) Que mantindré els requisits i condicions durant la vigència de l’autorització.

e) Estar al corrent de pagament dels tributs municipals.

f)  Estar  donat  d’alta  a l’epígraf  corresponent  de l’impost  d’activitats econòmiques i  
estar  al  corrent  de pagament  o,  en cas d’estar  exemptes,  estar  d’alta  en el  cens  
d’obligats tributaris.

g) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.

h) Els prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les  
obligacions establertes a la legislació vigent en matèria d’autoritzacions i treball.

i) Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes  
objecte de la venda ambulant o no sedentària. 

    Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___

(Signatura)

*La circumstància d’estar al corrent de pagament dels tributs municipals, de l’impost  
d’activitats  econòmiques  i  de  les  cotitzacions  de  la  Seguretat  Social  haurà  
d’acreditar-se, a opció de la persona interessada, bé per ella mateixa, bé mitjançant  
autorització a aquesta Administració per a què verifiqui el seu compliment.

* Per a l’autorització, haureu d’emplenar i signar el formulari M-002

AUTOBAREMACIÓ MÈRITS

 



 

Núm/s 
documents

Nom Unitats Punts 
unitat

Total  
punts

Màxim 
punts

De   _   a _ Experiència titular 11punts

Experiència prèvia en aquest mercat 10 punts

 Ininterrompuda antiguitat darrers  5 anys   1 punt

Experiència suplent en aquest mercat  5 punts

Experiència en altres mercats  1,25 
punts

Formació

Cursos formació artesanal (= o >30Hs 
per curs)

 5 punts

Títol FP arts aplicades i oficis artístics  2 punts

Títol grau o llicenciatura Belles Arts  3 punts

 

Distintiu de qualitat  2 
punts/u

Comercialització productes diferents 1 punt

Millores gestió comercial 1 punt

Situació risc exclusió social (acred. 
Serv. Socials)

1,5 
punts
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